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َرة  هيْم عيب ْ  ه  4141 ال  و  شَ  9َلَقْد َكاَن ِفي َقَصصي

 ) ُْوِلي اِّلَْلَبابي َرٌة ِّلأ هيْم عيب ْ الذيْي  ْلَْْمُد هللي اوَ اْلَْْمُد هللي اْلَقائيلي ِفي ُُمَْكمي كيَتابيهي )َلَقْد َكاَن ِفي َقَصصي
ْن أَنَباءي  َجل  قَ ْوَلُه َعز  وَ  ِفي ُُمَْكمي تَ ْنزييليهي  ليهي أَنْ َزَل َعَلى َرُسو  الرُُّسلي َما نُ ثَبأُت بيهي  )وَُكالًّ ن  ُقصُّ َعَلْيَك مي

نينَي( , َأْشَهُد َأْن ال إيلََه إيال  اهللُ َوْحَدُه ال , فُ َؤاَدَك  َوَجاءَك ِفي َهذيهي اْلَْقُّ َوَمْوعيظٌَة َوذيْكَرى ليْلُمْؤمي
َنا ميْن َقَصص  فييها عيََب , َصل ى اهللُ , ْبُدُه َوَرُسولُُه َشرييَك َلُه , َوَأْشَهُد َأن  ُُمَم َداً عَ  َفَكْم َقص  َعَلي ْ

 َعَلْيهي َوَعَلى آليهي َوَصْحبيهي َوَسل َم َتْسلييَماً َكثيريَاً .

قُ ُلوب  َحي ة  تَ ْنَتفيُع  وَُكونُوا َأْصَحابَ  , وا بيَسَل ي أُم تيُكمْ َواْعَتَبيُ , فَات  ُقوا اهلَل عيَباَد اهللي َأمَّا بَ ْعُد : 
 , َوتَ ْقَتديي بياَِّلْخَياري َوَأْصَحابي اْلَمَواقي ي اْْلَي ةي َواْلعيََب . رَيي السأ بياَِّلْخَباري وَ 

َا قُ ُلوَب اْلعيَبادي , َفَكْم ميْن قي أَي َُّها اْلُمْؤِمُنوَن :  ص ة  إين  اْلَقَصَص ُجْنٌد ميْن ُجُنودي اهللي يُ ثَبأُت اهللُ ِبي
ْنُه  َمَساَرُه , وََكْم ميْن َمْوقي   أَث  َرْت ِفي َحَياةي إيْنَسان  فَ َغي  َرْت  ُب نَ ْفس  أَبيي ة  فَاْستَ َفاَد مي اْعَتبَ َر بيهي َصاحي

َكايَاٌت نَبييَلٌة , َأْسَألُ ! َوَمَعَنا ِفي َهذيهي اْْلُطْ  َواْنطََلَق ِفي ميْضَماريهي  يَلٌة َوحي َفَعِني  َبةي قيَصٌص َجَي اهلَل َأْن يَ ن ْ
َا ! ُكمْ ا َوإيي    ِبي

َُه اهللُ ِفي السأرَيي َأن  ُعْتَبَة ْبَن َربييَعَة َلم ا رََأى ُهَو َوُمْشريُكو قُ َرْيش أَ  َرَوى اْبُن إيْسَحاقَ   ابَ حَ صْ أَ  ن  َرِحي
أ الن    الَ قَ , ف َ  هي تي وَ عْ  دَ ِفي  ر  مي تَ سْ مُ  ل ى اهللُ َعَلْيهي َوَسل مَ صَ  هُ ن  أَ , وَ  ونَ رُ ث ُ كْ وا يَ ارُ صَ َعَلْيهي َوَسل َم  ى اهللُ ل  صَ  بي
 هي يْ لَ عَ  ضَ ري عْ أَ وَ  هُ مَ لأ كَ أُ فَ  د  م   ُمَُ َل إي  ومُ قُ ال أَ ش , أَ يْ رَ ق ُ  رَ شَ عْ ا مَ : يَ  نيَ كي ري شْ مُ الْ  ري ابي كَ أَ  نْ مي  انَ كَ َو  ةُ بَ تْ عُ 
 هُ مْ لأ كَ َو  هي يْ لَ إي  مْ قُ ! ف َ  يدي لي وَ ا الْ بَ ا أَ ى يَ لَ وا : ب َ الُ قَ ا , ف َ ن  عَ     كُ يَ ا وَ اهَ ي  إي  هُ يَ طي عْ ن ُ ا ف َ هَ ضَ عْ ب َ  لُ بَ قْ ي َ  هُ ل  عَ لَ  اً ورَ مُ أُ 
. 

 ثُ يْ ا حَ ن  مي  كَ ن  ي إي خي أَ  نَ ا ابْ : يَ  الَ قَ ف َ ,  َصل ى اهللُ َعَلْيهي َوَسل مَ  اهللي  ولي سُ  رَ َل إي  سَ لَ  جَ ّت  حَ  ةُ بَ تْ عُ  امَ قَ ف َ 
 هي بي  تَ قْ ر  ف َ  يم  ظي عَ  ر  مْ أَ بي  كَ مَ وْ ق َ  تَ يْ ت َ أَ  دْ قَ , وَ  بي سَ  الن  ِفي  اني كَ مَ الْ وَ  ةي ريَ شي عَ  الْ ِفي  َرفي ش  ال نَ مي  تَ مْ لي عَ  دْ قَ 
 مْ هي ائي آبَ  نْ ى مي ضَ مَ  نْ مَ  هي بي  تَ رْ ف  كَ , َو  مْ هُ ين َ دي وَ  مْ هُ ت َ آليَ  هي بي  تَ بْ عي , وَ  مْ هُ المَ حْ أَ  هي بي  تَ هْ ف  سَ , وَ  مْ هُ ت َ اعَ َجََ 
 ا !هَ ضَ عْ ا ب َ هَ ن ْ مي  لَ بَ قْ ت َ  كَ ل  عَ ا لَ يهَ في  رُ ظُ نْ ت َ  اً ورَ مُ أُ  كَ يْ لَ عَ  ضَ ري عْ  أَ ّت   حَ ِنأ مي  عْ اسَْ فَ .. .
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 تَ نْ كُ   نْ ي : إي خي أَ  نَ ا ابْ يَ   :الَ ( قَ  عُ سَْ أَ  يدي لي وَ ا الْ بَ ا أَ )يَ  َصل ى اهللُ َعَلْيهي َوَسل مَ  اهللي  ولُ سُ رَ  هُ لَ  الَ قَ ف َ 
 ! االً ا مَ نَ رَ ث َ كْ أَ  ونَ كُ  تَ ّت  ا حَ نَ الي وَ مْ أَ  نْ مي  كَ ا لَ نَ عْ َجََ  االً مَ  ري مْ ا اِّلَ ذَ هَ  نْ مي  هي بي  تَ ئْ ا جي بيَ  يدُ ري تُ 

 اً كَ لْ مُ  هي بي  يدُ ري تُ  تَ نْ كُ   نْ إي , وَ  كَ ونَ دُ  اً رَ مْ أَ  عَ طَ قْ  ال ن َ ّت  حَ , ا نَ ي ْ لَ عَ  اكَ نَ دْ و  سَ  اً فَ رَ شَ  هي بي  يدُ ري تُ  تَ نْ كُ   نْ إي وَ 
 ا !نَ ي ْ لَ عَ  اكَ نَ كْ ل  مَ 

 ب  الطأ  كَ ا لَ نَ ب ْ لَ طَ  كَ سي فْ ن َ  نْ عَ  هُ د  رَ  يعُ طي تَ سْ ال تَ ]ميَن اْلْينأ[  اهُ رَ ا ت َ يًّ ئي ري  يكَ تي أْ ي يَ ا الذي ذَ هَ  انَ كَ   نْ إي وَ 
 !!! هُ نْ ى مي اوَ دَ تَ  ي َ ّت  حَ  لي جُ ى الر  لَ عَ  عُ ابي الت   بَ لَ ا غَ ب َ رُ  هُ ن  إي , فَ  هُ نْ مي  كَ ئَ َْبي  ن ُ ّت  ا حَ نَ الَ وَ مْ أَ  يهي ا في نَ لْ ذَ بَ وَ 

ُّ الن   هُ لَ  الَ قَ ,  ةُ بَ تْ عُ  غَ رَ ا ف َ ذَ  إي ّت  حَ  !  مْ عَ ن َ  : الَ ؟( قَ  يدي لي وَ ا الْ بَ ا أَ يَ  تَ غْ رَ ف َ )أَ  َصل ى اهللُ َعَلْيهي َوَسل مَ  بي
 !  لْ عَ اف ْ :  الَ ( قَ ِنأ مي  عْ )اسَْ  الَ قَ 

يمي * كيَتاٌب ُفصأَلْت آيَاتُُه  حم * تَنزييلٌ ) َصل ى اهللُ َعَلْيهي َوَسل مَ  اهللي  ولُ سُ رَ  الَ قَ ف َ  مأَن الر ِْحَني الر حي
 عَ ا سَي م  لَ ا , ف َ هَ أُ رَ قْ ي َ  ِفي السُّوَرةي  َصل ى اهللُ َعَلْيهي َوَسل مَ  اهللي  ولُ سُ ى رَ ضَ مَ ( فَ قُ ْرآنًا َعَربييًّا لأَقْوم  يَ ْعَلُمونَ 

َصل ى اهللُ َعَلْيهي  اهللي  ولُ سُ ى رَ هَ ت َ  ان ْ ّت  حَ ,  َيْسَتميع هي ري هْ ظَ   َ لْ خَ  هي يْ دَ يَ ى بي قَ لْ أَ ا وَ لََ  تَ صَ نْ أَ  ةُ بَ تْ ا عُ ِبيَ 
 تَ نْ أَ )فَ  الَ ! قَ   تُ عْ سَي :  الَ ؟( قَ  يدي لي وَ ا الْ بَ ا أَ يَ  تَ عْ )سَي  الَ قَ  ُث   , اهَ دَ جَ سَ فَ  ةي دَ جْ  الس  َل إي  َوَسل مَ 
  (اكَ ذَ وَ 

و بُ أَ  مْ كُ اَء جَ  دْ قَ لَ  اهللي بي   ُ لي : نَْ  ض  عْ ب َ لي  مْ هُ ضُ عْ ب َ  الَ قَ  مْ هي يْ لَ عَ  لَ بَ ق ْ ا أَ م  لَ ف َ  هي ابي حَ صْ  أَ َل إي  ةُ بَ تْ عُ  امَ قَ  ُث  
ي ائي رَ وَ  : الَ ؟ قَ  يدي لي وَ ا الْ بَ ا أَ يَ  كَ اءَ رَ ا وَ مَ  : واالُ قَ  هي يْ لَ وا إي سُ لَ ا جَ م  لَ ف َ !  هي بي  بَ هَ ي ذَ الذي  هي جْ وَ الْ  رْيي غَ بي  يدي لي وَ الْ 
 رَ شَ عْ ا مَ , يَ  ةي انَ هَ كَ ال الْ وَ  ري عْ لشأ باي  وَ ا هُ مَ  اهللي وَ  !!! طُّ قَ  هُ لَ ث ْ مي  تُ عْ ا سَي مَ  الً وْ ق َ  تُ عْ سَي  دْ قَ  اهللي  وَ ّنأ أَ 
 ن  ونَ كُ يَ لَ  اهللي وَ , ف َ  وهُ لُ زي تَ اعْ وَ  يهي في  وَ ا هُ مَ  نْيَ ب َ وَ  لي جُ ا الر  ذَ هَ  نْيَ وا ب َ لُّ  , خَ ا بي وهَ لُ عَ اجْ  وَ وّني يعُ طي أَ  ش  يْ رَ ق ُ 
ى لَ عَ  رْ هَ ظْ يَ  نْ إي , وَ  مْ كُ رْيي غَ بي  وهُ مُ يتُ في كُ   دْ قَ ف َ  بُ رَ عَ الْ  هُ بْ صي تُ  نْ إي !!! فَ  يمٌ ظي عَ  أٌ بَ ن َ  تُ عْ ي سَي الذي  هي لي وْ قَ لي 
 يدي لي وَ ا الْ بَ ا أَ يَ  اهللي وَ  كَ رَ حَ وا : سَ الُ قَ !  هي بي  اسي الن   دَ عَ سْ أَ  مْ تُ نْ كُ , َو  مْ كُ زُّ عي  هُ زُّ عي وَ  مْ كُ كُ لْ مُ  هُ كُ لْ مُ فَ  بي رَ عَ الْ 
 . مْ كُ ا لَ دَ ا بَ وا مَ عُ ن َ اصْ فَ ,  مْ كُ ي لَ يي أْ ا رَ ذَ : هَ  الَ , قَ  هي اني سَ لي بي 
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  ل  جَ وَ  ز  عَ  اهللُ , فَ  يَ وي قَ وَ  رَ شَ تَ ان ْ  ُث   اً يفَ عي ضَ  اً يبَ ري غَ  أَ دَ بَ  المَ سْ الي  ن  أَ :  رِ بْ عِ الْ  نَ مِ  ةِ صَّ قِ الْ  هِ ذِ ي هَ فِ فَ 
 هُ لُ هْ أَ  رَ ث ُ كَ َو  لُ اطي بَ الْ  يَ وي ا قَ مَ هْ مَ فَ , ا نَ ب أ رَ بي  قَ ثي نَ  نْ ا أَ نَ ي ْ لَ عَ ف َ  , هي تي مَ لي كَ   الءي عْ إي وَ  هي يني دي  ةي رَ صْ نُ بي  يلٌ في كَ 
 اْلَْقُّ َوَما يُ ْبديُئ اْلَباطيُل َوَما يُعييُد(  )ُقْل َجاءَ اَل عَ ت َ  اهللُ  الَ قَ ,  وري بُ الثُّ وَ  ةي ارَ سَ  اْلَْ َل إي  مْ هُ ريُ صي مَ فَ 

,  ةً ارَ تَ  اني سَ اللأ بي وَ  ةً ارَ تَ  ةي و  قُ الْ , بي  قأ اْلَْ  دأ  رَ ِفي  ونَ دُ هي تَ يَْ  مي دَ قي الْ  نَ وا مي انُ كَ   نيَ كي ري شْ مُ الْ  ن  أَ  : ََبي عي الْ  نَ مي وَ 
 اري ف  كُ الْ  نَ مي  هي ائي دَ عْ أَ  هي جْ  وَ ِفي  اً يعَ ني مَ  اً د  سَ   َ قي نَ ا وَ نَ يني دي  نْ عَ  عَ افي دَ نُ  نْ أَ  المي سْ الي  لَ هْ ا أَ نَ بي  ي  ري حَ فَ 
 ! نيَ يأ اني مَ لْ عَ الْ وَ  نيَ قي افي نَ مُ الْ  نَ مي وَ  نْيَ ي أ جي اري اْلَْ 

 اب  طي خي  قُ دَ صْ أَ وَ  اب  تَ كي   مُ ظَ عْ أَ  وَ هُ ف َ  آني رْ قُ الْ بي  ونُ كُ تَ   اهللي َل إي  ةَ وَ عْ الد   ن  : أَ  ةي ص  قي الْ  هي ذي هَ  نْ مي  ََبي عي الْ  نَ مي وَ 
ى لَ عَ  لَ بَ ق ْ ا أَ م  لَ  كَ لي ذَ لي وَ ,  هي هي جْ  وَ  ِفي ّت  , حَ  كي ري شْ مُ الْ  لي جُ ا الر  ذَ  هَ ِفي  اْلُقْرآنُ  رَ ث   أَ   َ يْ وا كَ لُ م  أَ تَ , ف َ 
,  ةي ي  وي بَ الن   ؟ َوميْن َهذيهي السُّن ةي  ةي ي  وي عَ الد   ةي يقَ ري الط   هي ذي هَ  نْ مي   اهللي َل إي  اةُ عَ الدُّ  نَ يْ أَ , فَ  هُ رَ ث ُّ أَ وا تَ فُ رَ عَ  هي ابي حَ صْ أَ 
 ليل ِتي هيَي أَق َْوم( )إين  َهَذا اْلُقْرآَن يَ ْهديي اَل عَ ت َ  اهللُ  الَ قَ 

 نَ مي  َحْيُث إين  َرُجالً  ِفي َغْزَوةي َذاتي الرأقَاعي فقد وقعت  ةُ يَ اني الث   ةُ ص  قي ا الْ م  أَ وَ :  ونَ نُ مِ ؤْ مُ ا الْ هَ ي ُّ أَ 
,  اهَ لَ ت َ ق َ  نْ أَ بَ  كينيَ اْمرَأََة َرُجل  ميَن اْلُمْشري  َأَصابَ  َرُسولي الل هي َصل ى اهللُ َعَلْيهي َوَسل مَ  َمعَ  نْيَ مي سلي مُ الْ 

 رييَق َدًما ِفي َأْصَحابي ُُمَم د  !َحّت  أُهْ  يَ ا َأْن الَ أَنْ َتهي هَ جُ وْ َفَحَلَ  زَ 

أ  ْعب  ميَن الْ َقْد نَ زَ  وا, وََكانَ  َوَأْصَحابيه َصل ى اهللُ َعَلْيهي َوَسل مَ َفَخرََج يَ ْتَبُع أَثَ َر الن ِبي ,  شأَعابُلوا إيَل شي
ر  , َوَعب اُد ْبُن بيْشر  ؟ )َمْن َرُجٌل َيْكَلُؤنَاَصل ى اهللُ َعَلْيهي َوَسل َم اَل فَ قَ  َي ( فَانْ َتَدَب َعم اُر ْبُن يَاسي َرضي

ُهَما (  اهللُ َعن ْ  , فَ َقاَل )ُكونَا بيَفمي الشأْعبي

ُهَماا امَ قَ ف َ  َي اهللُ َعن ْ َي اهللُ َعْنهُ  ر  شْ بي  نُ بْ  ادُ ب  ى عَ أَ رَ , ف َ  اني سَ رُ يَْ  َرضي , ٌد هَ مُْ  اً ارَ م  عَ  هُ بَ احي صَ  ن  أَ  َرضي
 ةي احَ الر   نَ مي  اً طَ سْ قي  هُ بُ احي صَ  ذَ خُ أْ  يَ ّت  حَ  ةي اسَ رَ اْلْي بي  وَ هُ  ومَ قُ ي َ  نْ ى أَ لَ عَ  لي يْ الل   لَ و  أَ  امَ نَ ي َ  نْ أَ  هُ نْ مي  بَ لَ طَ فَ 
 .و حُ صْ يَ  نْ أَ  دَ عْ ب َ  ةي اسَ رَ اْلْي  افي نَ ئ ْ تي اسْ  نْ مي  هُ نُ كأ تَُ 
َ ال أَ  هي سي فْ  ن َ ِفي  الَ قَ ف َ  نٌ آمي  هي لي وْ حَ  نْ مي  انَ كَ مَ الْ  ن  أَ  ادٌ ب  ى عَ أَ رَ وَ  َي  امَ قَ ؟ ف َ  الةي الص   بي ِتي قْ وَ  لُ غَ شْ : ِلي َرضي

 مْ هُ ت ُ يعَ لي طَ  يْ أَ  , فَ َلم ا رََأى َشْخَصُه َعَرَف أَن ُه رَبييَئٌة ليْلَقْومي  كُ ري شْ مُ , َوأََتى الر ُجُل الْ  يلأ صَ يُ  اهللُ َعْنهُ 
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 هي الي غَ تي شْ ا الوِلَْ يَ ْقطَْعهَ  هي التي  صَ ِفي  ر  مَ تَ اسْ وَ  هي دي يَ  نْ , فَ نَ َزَعُه مي  هُ ئْ طي يُْ  مْ لَ , فَ َرَماُه بيَسْهم  ف َ  مْ هُ سُ اري حَ وَ 
َا َعْن َمرَاَرةي َأِلَي اْْلُرْحي , ف َ  َاَلَوِتي  هُ تْ نَ خَ ثْ ا أَ م  لَ ثَةي َأْسُهم  , ف َ َحّت  َرَماُه بيَثالَ  م  هْ سَ بي  ُث   م  هْ سَ ه بي اُ مَ رَ ِبي

ُبُه , فَ َلم ا َعَرَف الْ  احُ رَ اْلْي  ََكانيهي  بيهي  أَن  ُهْم َقْد َعليُموا كُ ري شْ مُ رََكَع َوَسَجَد , ُث  انْ َتَبَه َصاحي َوَأَحسُّوا بي
الل هي ! َأالَ أَنْ بَ ْهَتِني َأو َل َما َرَمى ؟ قَاَل :   ميَن الد مي قَاَل : َسْبَحانَ  اد  ب  عَ ا بي مَ  ارٌ م  َهَرَب , َوَلم ا رََأى عَ 
ب  َأْن أَْقطََعَها)ف َ  -َوهيَي ُسوَرُة اْلَكْه ي  -ُكْنُت ِفي ُسوَرة  أَق ْرَأَُها   (4َلْم ُأحي

 , ُث   ةي اسَ رَ اْلْي بي  هي امي يَ قي  عَ مَ  الةي الص  بي  هي تي قْ وَ لي  هُ ظَ فْ حي وَ  الةي لص  لي  هُ ب  حُ وَ  هُ وعَ شُ وا خُ لُ م  أَ تَ أَي َُّها اْلُمْؤِمُنوَن : 
ُهَما انَ كَ    َ يْ وا كَ رُ ظُ انْ  َي اهللُ َعن ْ  نْ  مي اّني عَ ي ُ  انَ كَ َما   عَ مَ ,  آني رْ قُ الْ  نَ مي  ةَ ورَ السُّ  عَ طَ قْ ي َ  نْ أَ  هُ رَ كْ يَ  َرضي
َي اهللُ َعْنهُ  هُ فُ وْ  خَ اَل وْ لَ , وَ  مي هْ الس   آالمي    ! لَ تي قُ  وْ لَ وَ  هُ التَ صَ  َت  أَ وَ  ةَ ورَ لسُّ ا لَ مَ كْ َِّلَ  نيَ مي لي سْ مُ ى الْ لَ عَ  َرضي
 ن  ِّليَ  ةَ ورَ السُّ  مُ تي ال يَْ وَ  ةَ اءَ رَ قي الْ  لُ مي كْ ال يُ  مْ هُ دُ حَ أَ  , ُث   يالً لي  قَ ال  إي  آنَ رْ قُ الْ  ونَ أُ رَ قْ ال ي َ  ينَ الذي  كَ ئي ولَ أُ  نَ يْ أَ فَ 
 ! ونَ عُ اجي رَ  هي يْ لَ ا إي ن  إي وَ  ا هللي ن  إي فَ  آنَ رْ قُ الْ  ةي اءَ رَ قي  نْ عَ  اري بَ خْ اِّلَ وَ   ي الي وَ الس  بي  لَ غَ ت َ اشْ فَ  ن  رَ  دْ قَ  هُ الَ و  جَ 

 ِلي  اهللَ  رُ في غْ ت َ سْ أَ وَ  مْ تُ عْ ا سَي مَ  ولُ قُ ا , أَ نَ ن َ اطي بي ا وَ نَ رَ اهي ظَ  حْ لي صْ أَ ا وَ نَ تي لَ فْ غَ  نْ ا مي نَ ظْ قي يْ أَ ا وَ نَ وب َ لُ ق ُ  يي حْ أَ  م  هُ الل  
 . مْ كُ لَ وَ 

 

 ةُ يَ اني الث   ةُ بَ طْ اْلُْ 

 . نيَ عي َجَْ أَ  هي بي حْ صَ وَ  هي ى آلي لَ عَ وَ  د  م  ا ُمَُ نَ ي أ بي ى نَ لَ عَ  المُ الس  وَ  الةُ الص  وَ ,  نيَ مي الي عَ الْ  بأ رَ  هللي  دُ مْ اْلَْ 

أ الن   اةي فَ وَ  دَ عْ ب َ  تْ عَ ق َ وَ  ةي بَ طْ اْلُْ  هي ذي  هَ ِفي  ةُ ثَ الي الث   ةُ ص  قي الْ فَ :  دُ عْ ا ب َ مَّ أَ   ثُ يْ حَ  , َصل ى اهللُ َعَلْيهي َوَسل مَ  بي
 م  لي سْ و مُ بُ أَ  انَ كَ , َو  اسي الن   نَ مي  ريٌ بي ٌع كَ َجَْ  هُ لَ وْ حَ     تَ الْ وَ  , ني مَ يَ الْ بي  ةَ و  ب ُ النُّ  يُّ سي نْ العَ  دُ وَ سْ ى اِّلَ اد عَ 
أ وْ اْلَْ  َُه اهللُ  الّني  اً وفَ رُ عْ مَ  انَ كَ َو ,  دُ عْ ب َ  َصل ى اهللُ َعَلْيهي َوَسل مَ  بي  الن   رَ ي َ  ِلَْ وَ  ني مَ يَ  الْ ِفي  مَ لَ سْ أَ  نَ مي   َرِحي
َ أُ فَ  يُّ سي نْ عَ الْ  دُ وَ سْ اِّلَ  هي يْ لَ إي  لَ سَ رْ أَ , فَ  الحي الص  وَ  مي لْ عي الْ بي   اهللي  ولُ سُ  رَ ّنأ أَ  دُ هَ شْ تَ : أَ  الَ قَ  هُ اءَ ا جَ م  لَ , ف َ  هي بي  تي
؟  اهللي  ولُ سُ  رَ ّنأ أَ  دُ هَ شْ تَ : أَ  الَ . قَ  مْ عَ : ن َ  الَ ؟ قَ  اهللي  ولُ سُ رَ  اً دَ م  ُمَُ  ن  أَ  دُ هَ شَ تْ أَ  الَ ! قَ  عُ سَْ ا أَ : مَ  الَ قَ 
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 اً ارَ رَ مي  كَ لي ذَ  هي يْ لَ عَ  دَ د  رَ : ف َ  الَ . قَ  مْ عَ : ن َ  الَ ؟ قَ  اهللي  ولُ سُ رَ  اً دَ م  ُمَُ  ن  أَ  دُ هَ شْ تَ : أَ  الَ قَ  , عُ سَْ ا أَ : مَ  الَ قَ 
 ار  نَ بي  رَ مَ أَ وَ ,  اسَ الن   عَ َجََ  نْ  أَ ال  إي  ذ  ئي ينَ حي  هُ نْ مي  انَ ا كَ مَ فَ  َفَما َقديَر , هي يني دي  نْ عَ  هُ يَ ني ثْ ي ُ  نْ أَ  لَ اوَ حَ , وَ 
أ وْ اْلَْ  م  لي سْ  مُ بي أَ بي  اءَ جَ  ُث  ,  تْ مَ ري ضْ أُ فَ  ة  يمَ ظي عَ   ِفي  وهُ عُ ضَ وَ وَ  , هي يْ لَ جْ ري وَ  هي يْ دَ يَ  طَ بَ رَ ف َ  اهللُ  هُ ِحيَ رَ  الّني
 ال  إي  رْ كُ ذْ يَ  ِلَْ  َوَلكين هُ  ضي رْ اِّلَ وَ  اءي مَ الس   نْيَ ب َ  م  لي سْ و مُ بُ أَ  طَارَ , فَ  ااهَ ظَ لَ وَ  اري الن   ةي نَ سي لْ  أَ ِفي  وهُ مَ رَ  ُث   الع  قْ مي 
 ارُ الن  وَ ,  اسُ الن   رَ ظَ تَ ان ْ , وَ اري الن   طي سَ  وَ ِفي  طَ قَ يسَ : َحْسبُ َنا الل ُه َونيْعَم اْلوَكييُل ؟ فَ  فَ َقالَ ال عَ وَ  ل  جَ  اهللَ 
َعُدوُّ اهللي  لَ ُذهي فَ  ثيَيابَُه , قْ ري تُْ  ِلَْ , وَ  هُ اقَ ثَ وَ  ارُ الن   تي ك  فَ  دْ قَ  م  لي سْ  مُ بي أَ بي ا ذَ إي وَ  ! اً ئَ يْ شَ فَ  اً ئَ يْ و شَ بُ تَْ 
 . مْ هُ دُ ع  وَ ت َ ي َ وَ  مْ هُ دُ دأ هَ ي ُ  امَ قَ ف َ ,  اسي الن   نَ مي  يَ قي بَ  نْ مَ  مَ لي سْ يُ  نْ أَ  افَ خَ وَ 

  َ لي خْ تُ اسْ وَ  َصل ى اهللُ َعَلْيهي َوَسل مَ  اهللي  ولُ سُ رَ  ضَ بي قُ  دْ قَ ا وَ هَ اتَ أَ , فَ  ةي ينَ دي مَ  الْ َل إي  قَ لَ طَ انْ فَ  م  لي سْ و مُ بُ ا أَ م  أَ 
 رَ صُ بَ ف َ  , ة  يَ اري  سَ َل ي إي لأ صَ يُ  امَ قَ وَ  هُ لَ خَ دَ  , ُث   دي جي سْ مَ الْ  ابي بَ بي  هُ تَ لَ احي رَ  اخَ نَ أَ , فَ  هُ نْ عَ  اهللُ  يَ ضي رَ  ر  كْ و بَ بُ أَ 
َي اهللُ  ابي ط  اْلَْ  نُ بْ  رُ مَ عُ  هي بي  :  الَ . قَ  ني مَ يَ الْ  لي هْ أَ  نْ : مي  الَ قَ ل ؟ ف َ جُ الر   ني : مي   لَ اَ قَ ه ف َ اُ تَ أَ فَ  َعْنهُ  َرضي
,  مْ عَ ن َ  م  هُ : الل   الَ ؟ قَ  وَ هُ  تَ نْ أَ  اهللي بي  كَ دُ شُ نْ أَ ؟ فَ  اري الن  بي  ابُ ذ  كَ الْ  هُ قَ رَ ي حَ الذي  لُ جُ الر   لَ عَ ا ف َ مَ 
َي اهللُ َعْنهُ  ُعَمرُ  هُ قَ ن َ ت َ اعْ فَ  َي اهللُ  يقدأ الصأ  ر  كْ  بَ بي أَ  نْيَ ب َ وَ  هُ نَ ي ْ ب َ  هُ سَ لَ جْ  أَ ّت  حَ  هي بي  بَ هَ ذَ  ُث   , َرضي َرضي
  هي بي  لَ عي فُ  نْ مَ  مَ ل  سَ وَ  هي يْ لَ عَ  ى اهللُ ل  صَ  د  م  ُمَُ  ةي م  أُ  نْ  مي اّني رَ  أَ ّت   حَ ِني تْ يُي  ي ِلَْ الذي  هللي  دُ مْ : اْلَْ  الَ قَ ف َ  , َعْنهُ 
 (2)ني ِحَْ الر   يلي لي يم خَ اهي رَ ب ْ إي بي  لَ عي ا فُ مَ كَ 

 نْ مَ  ولي قُ عُ الْ  افي عَ ضي  نْ مي  دُ وجَ يُ وَ  هُ لَ  سَ يْ ا لَ ي مَ عي د  يَ  نْ مَ  دُ وجَ يُ  هُ ن  أَ  ََبي عي الْ  نَ مي  ةي ص  قي الْ  هي ذي ي هَ في فَ 
يُّ اْدَعى النُّبُ و َة َوتَابَ َعُه َمْن تَابَ َعُه ميْن قَ ْومي  هُ قُ دأ صَ يُ   لي هْ أَ  اتُ بَ ا : ث َ يهَ في وَ  !!! ه, فَ َهَذا الَكذ اُب الَعْنسي
  اتُ بَ ث ْ : إي  ََبي عي الْ  نَ ا مي يهَ في , وَ  اءي مَ لَ عُ الْ  لُ ضْ ا فَ يهَ في , فَ  الي كَ الن  وَ  ابي ذَ عَ الْ وا بي دُ عي وُ ت ُ  وْ لَ وَ  قأ ى اْلَْ لَ عَ  مي لْ عي الْ 
ُّ وَ الْ , وَ  اءي يَ لي وْ اِّلَ  اتي امَ رَ كَ  ,  اً ي  لي وَ  دُ بْ عَ الْ  ونَ كُ يَ لي  اً طَ رْ شَ  ةُ امَ رَ كَ الْ  تي سَ يْ لَ  نْ كي لَ , وَ  حُ الي الص   دُ بْ عَ الْ  وَ هُ  ِلي
 ونَ بُ ذي كْ وا يَ ارُ  صَ ّت  , حَ  ة  امَ رَ كَ   نْ مي  ح  الي صَ  د  بْ عَ  لأ كي لي  د  بُ اَل  : ونَ ولُ قُ ي َ  ينَ الذي  ْهلي البيدَعي ِّليي  اً الفَ خي 
ُّ وَ الْ  لْ , بَ  مي لْ عي الْ  ةي ل  قي وَ  يني لدأ اوَ  لي قْ عَ الْ   ي عْ ضَ  نْ ا مي ذَ هَ وَ ,  مْ هي سي فُ ن ْ ِّليَ  اتي امَ رَ كَ الْ  ونَ عُ د  يَ وَ   دُ بْ عَ الْ  وَ هُ  ِلي
الل هي الَ َخْوٌف َعَلْيهيْم َوالَ ُهْم َيَْزنُوَن * ال ذييَن آَمُنواْ   )َأال إين  َأْوليَياءَ اَل عَ ت َ  اهللُ  الَ قَ  الت قييُّ  حُ الي الص  

ُّ وَ  هللي  وَ هُ  ي  قي تَ  ن  مي ؤْ مُ  لُّ كُ وََكانُواْ يَ ت  ُقوَن( فَ   ! ِلي
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ا , َرب  َنا اَل نَ سي فُ ن ْ أَ  ر  شَ  انَ قي ا وَ نَ دَ شْ ا رُ نَ مْ لْي أَ  م  هُ , الل   اً اْليَ صَ  الً مَ عَ وَ  اً عَ افي نَ  اً مَ لْ عي  كَ لُ أَ سْ ا نَ ن  إي  م  هُ الل  
َنا إيْصرًا َكَما َِحَلْ  يَنا أَْو َأْخطَْأنَا َرب  َنا َواَل َتْميْل َعَلي ْ ْذنَا إيْن َنسي َتُه َعَلى ال ذييَن ميْن قَ ْبليَنا َرب  َنا َواَل تُ َؤاخي

ْلَنا َما اَل طَاَقَة لََنا بيهي َواْعُ  َعن ا َواْغفيْر لََنا َواْرَِحَْنا أَْنَت َمْواَلنَا فَاْنُصْرنَا َعَلى اْلقَ  ْومي اْلَكافيرييَن , ُتَمأ
َرةي حَ  نْ َيا َحَسَنًة َوِفي اآلخي ى لَ عَ وَ  د  م  ا ُمَُ نَ ي أ بي ى نَ لَ عَ  اهللُ  ىل  صَ َسَنًة َوقيَنا َعَذاَب الن اري , وَ َرب  َنا آتيَنا ِفي الدُّ

 . مَ ل  سَ وَ  هي بي حْ صَ وَ  هي آلي 

                                                                                                

َي اهللُ  ْبني  َجابيري من رواية  قييُّ َواْلبَ ي ْهَ  499ند َأبي َداُوود َهذيهي اْلقيص ةي ع لُ صْ (أَ 4) َعْبدي اهللي َرضي
ُهَما ُّ . , َوَحس َن اْلَْدييثَ  َعن ْ  اِّلَْلَباّني

 اهللُ  مُ هُ ِحيَ رَ  مي اَل سْ لي ا خُ يْ ا شَ هَ رَ كَ ذَ وَ  ري  ثي كَ   نُ ابْ وَ  ر  اكي سَ عَ  نُ ابْ وَ  هي يحي حي  صَ ِفي  انَ ب  حي  نُ ابْ  ةَ ص  ى القي وَ (رَ 2)
 . نيَ عي َجَْ أَ 

 


